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Dia de Portugal 2014 Dia de Portugal 2014 Aconteceu

A Coordenação do Ensino

Português na Alemanha

fezse representar nas fes

tividades do Dia de Portu

gal em Hamburgo com um

espaço dedicado ao En

sino e à Língua Portu

guesa.

Em cooperação com a

Stadtteilschule am Hafen (Escola do Projeto Bilingue em Hamburgo),

foi ocupado um Pavilhão no Bairro Português, onde decorreram várias

iniciativas com o objetivo de promover e divulgar a Língua e a Cultura

Portuguesas. 

Paralelamente coexistiu um espaço de Lazer e Escrita Livre com

puffs, quadros e giz disponíveis para todos aqueles que quisessem parar

no seu percurso festivo e deixar uma re�lexão ou uma mensagem. Houve

também um espaço lúdicodesportivo para a prática de jogos de grupo

e ainda uma área para pintura facial, onde as cores de Portugal foram

as mais procuradas.

De entre os vários eventos organizados, destacase a Exposição alu

siva ao potencial económico da Língua Portuguesa. A exibição de vídeos

e diversos trabalhos realizados por alunos do Ensino integrado e para

lelo estiveram patentes no Pavilhão do Ensino, esclarecendo e eluci

dando o vasto público que nos visitou.

Um ponto alto deste evento foram os encontros literários com as

escritoras Ana Pessoa e Maria do Céu Mascarenhas, durante os quais

todos os presentes tiveram a oportunidade de conversar com as autoras

e conhecer um pouco das suas obras mais recentes.

O Peddy-Paper, realizado por todo o Bairro Português, foi concebido

com questões dedicadas às referências de Portugal em Hamburgo e

contou com a participação e o convívio de alunos dos cursos de Han

nover e Bremen, bem como alunos do Projeto Bilingue de Hamburgo e

de Berlim. 

O momento mais doce desta mostra aconteceu com a apresentação

de um enorme e delicioso pastel de Nata, confecionado pelo Sr. Lam

precht, administrativo da Stadtteilschule, que pretendeu com esta ini

ciativa atingir um record no Guiness com o maior pastel de nata do

mundo.

Estas actividades proporcionaram um forte intercâmbio entre pais,

�ilhos, professores, portugueses e visitantes alemães, tendo aproximado

a comunidade escolar da população local, exaltando o verdadeiro sig

ni�icado da Portugalidade.

Pavilhão do Ensino da Língua Portuguesa na  
Alemanha nas comemorações do Dia de Portugal 2014
– Portugiesenviertel, Hamburgo

No passado domingo todos

os caminhos foram dar a Zül

pich. Pais, alunos e a professora

de Português combinaram pas

sar um dia em conjunto, como

forma de encerrar mais um ano

letivo de aprendizagem da lín

gua portuguesa.

Foi um dia muito bem pas

sado, de convívio e de descanso.

Como referiu a encarregada de

educação de dois alunos

“Hoje...o dia foi dedicado a todos

os que se empenham a apren

der, a ensinar, a cultivar e a man

ter viva a língua, as raízes, a

memória e a cultura portu

guesa”.

A todos os pais o meu agra

decimento por todo o apoio ao

longo do ano e aos alunos de

sejo umas boas férias em Portu

gal! Até para o ano!

Alunos, pais e professora dos
cursos de Lohmar, Niederdol-
lendorf e Siegburg passam um
dia agradável no “Landesgar-
tenschau” em Zülpich e despe-
dem-se até setembro!

A visita a Hamburgo foi riquíssima do ponto de vista do entrosa

mento dos alunos do 11º ano da Escola Europeia de Berlim com os res

tantes alunos do Projeto, quer os autótones de Hamburgo, quer os que

para lá se deslocaram naquele �im de semana, com o propósito de co

memorar o Dia de Portugal, 10 de junho, Dia de Camões e das Comuni

dades.

O real signi�icado da diáspora Portuguesa foi interpretado, alegori

camente, com grande satisfação pelos vários grupos de alunos através

da sua participação no peddy paper.

No �inal, agora por “conta própria”, tiveram ainda tempo para uma

rápida incursão pelas ruas de Hamburgo e explorar, à sua maneira, um

pouco da cidade.

De regresso a Berlim, tiveram oportunidade de me con�idenciar que

gostaram da visita comemorativa e manifestaram um ternurento agra

decimento pela escolha da sua turma para participar naquela atividade.

Artigo escrito em colaboração com o professor Jorge da Carvalhinha,
docente do Projeto Bilingue na Escola Europeia de Berlim 

Alunos da Escola Europeia de Berlim participam
nas festividades do Dia de Portugal em Hamburgo

Hamburgo foi, indubitavelmente, nestes dias de festividade, o ver

dadeiro centro da Portugalidade naquilo que de melhor repre

senta Portugal e os portugueses. 

Efetivamente, nada faltou para que nesses dias eu e um grupo

de alunos, pais, familiares e amigos (40 pessoas no total), vindos

de Hannover, pudéssemos sentir Portugal e o pulsar de uma nação

que representa muito mais do que dez milhões de habitantes. A

diversidade e qualidade dos eventos, bem secundados pela ri

queza gastronómica representada pelos inúmeros empresários da

restauração, bem como por pequenos comerciantes vindos dire

tamente de Portugal, elevaram a qualidade da oferta em cartaz e

contribuíram para a superação das expetativas dos muitos visi

tantes que por ali passaram.

Os pais manifestaram a sua plena satisfação face ao que vieram encontrar. Demonstraram o seu agrado em re

lação às exposições e atividades patentes no Pavilhão do Ensino e da Língua Portuguesa. Salientaram, a esse pro

pósito, o encontro com a escritora portuguesa Ana Pessoa, momento deveras interessante naquilo que representa

a motivação para a leitura em português. Elogiaram, ainda, a iniciativa dos jovens que deambulavam pelas ruas

sob o disfarce de �iguras marcantes da História e Cultura portuguesas. 

Os alunos, por sua vez, destacaram as atividades em que participaram, nomeadamente o peddypaper, os con

certos e a pluralidade de estilos/grupos musicais, o encontro com a escritora e o “Visit Portugal” como os momentos

mais divertidos e marcantes do dia.

Artigo escrito com a colaboração do professor Carlos Correia, dos cursos de Bad Karlshafen, Hameln e Hannover

Acompanhados pela profes

sora Teresa Barreiros, do

cente dos cursos de Língua e

Cultura Portuguesa em Bre

men e Bremerhaven e por al

guns encarregados de

educação, alunos dos cursos

de Bremen, com idades com

preendidas entre os 16 e os

18 anos, deslocaramse no

passado dia 7 de junho ao

Bairro Português de Hamburgo para participarem nas festividades alusivas

ao Dia de Portugal.

Com um comportamento à altura do acontecimento, pautado por um

enorme civismo, este grupo de alunos participou em diversas atividades e

eventos organizados pela Coordenação do Ensino Português na Alemanha,

entre eles, o peddy paper, onde tiveram a oportunidade de interagir e con

viver com alunos de Língua e Cultura Portuguesa de outras localidades e

onde puderam vivenciar experiências diferentes de Portugalidade, através

das várias referências relacionadas com Portugal localizadas na cidade de

Hamburgo.

Este grupo de alunos manifestou também um elevado interesse e en

tusiasmo no encontro literário com a escritora Ana Pessoa. Este momento

foi para eles deveras interessante, não só por lhes ter proporcionado a

oportunidade de conhecer a autora in loco, mas também por lhes despertar

o interesse pela leitura e aquisição dos livros apresentados, na próxima ida

a Portugal.

A docente e os encarregados de educação acompanhantes consideram

que esta deslocação a Hamburgo foi bastante bené�ica para os alunos, que

viveram uma experiência fantástica de som, luz e cor em Português. Foi um

autêntico despertar de todos os sentidos, quer através da diversidade dos

sabores da gastronomia portuguesa, da música dos vários estilos musicais

e ainda das vozes ao seu redor e o contacto com todos os portugueses, que

exprimiram em uníssono toda a alegria e satisfação sentida em Língua Por

tuguesa.

O grupo de Bremen viveu neste dia um verdadeiro espírito de júbilo e

convívio, numa atmosfera viva e colorida, que se revelou um genuíno Por

tugal fora de Portugal.

Artigo escrito em colaboração com a professora Teresa Barreiros, docente
dos cursos de Língua e Cultura Portuguesa de Bremen e Bremerhaven.

Alunos dos cursos de Língua e Cultura Portuguesa de 
Bremen participam nas festividades do Dia de Portugal 
em Hamburgo

Alunos dos cursos de Língua e Cultura Portuguesa de Bad Karlshafen e de
Hannover nas festividades do Dia de Portugal em Hamburgo


